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Στις πρώτες θέσεις οι Αυστραλοί 
ως δωρητές οργάνων

Η 
Αυστραλία βρίσκεται 
στις 15 πρώτες χώρες 
όσον αφορά τα ποσο-
στά δωρεάς οργάνων 

–  η έλλειψη εκπαίδευσης, 
όμως, εμποδίζει πολλούς αν-
θρώπους να γίνουν δωρητές.
Πριν από τρία χρόνια, ο 
Rupesh Udani αντιμετώπι-
σε μια δύσκολη επιλογή για 
οποιονδήποτε γονέα. 
Ως οπαδός του Jainism –μιας 
αρχαίας ινδικής θρησκείας– 
πίστευε ότι η δωρεά οργάνων 
την οποία ήθελε να κάνει ο γιος 
του θα σήμαινε ότι στην επόμε-
νη ζωή του θα γεννιόταν χωρίς 
αυτούς. Ωστόσο, αφού είχε μά-
θει για τη δωρεά οργάνων στο 
σχολείο, ο επτάχρονος Deyaan 
ήταν ανένδοτος στην επιθυμία 
του να δωρίσει τα όργανά του 

σε κάποιον άλλο.
Όταν πέθανε ο Deyaan, ο κ. 
Udani συμβουλεύτηκε τον θρη-
σκευτικό ηγέτη του και έκανε 
τη δύσκολη επιλογή να τιμήσει 
την «τελευταία επιθυμία» του 
Deyaan.
«Είμαι πολύ ευτυχής που πήρα-
με αυτή την απόφαση, είμαι χα-
ρούμενος που ο θρησκευτικός 
μου ηγέτης και η γυναίκα μου 
με έπεισαν για τη δωρεά οργά-
νων – τώρα σώθηκαν τέσσερις 
ζωές» δήλωσε στο SBS News. 

«Ένα κορίτσι, που έλαβε την 
καρδιά του Deyaan, είχε μόνο 
τρεις μέρες ζωής και τώρα πη-
γαίνει στο σχολείο της γεμάτη 
ενέργεια». 
Ο αριθμός των δωρητών ορ-
γάνων έχει διπλασιαστεί την 
τελευταία δεκαετία στην Αυ-
στραλία, σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσίευσε την Τετάρτη η 
αρμόδια αρχή.
Το 2018, ένας αριθμός-ρεκόρ 
1.544 Αυστραλών έλαβαν μο-
σχεύματα από δωρεές –144 πε-
ρισσότεροι από ό,τι το 2017– 
τοποθετώντας την Αυστραλία 
στις 15 πρώτες χώρες παγκο-
σμίως στη δωρεά οργάνων. 
Επί του παρόντος, 1400 άτομα 
βρίσκονται στη λίστα αναμονής 
για μεταμόσχευση, ενώ άλλα 
1.200 βρίσκονται σε αιμοκά-

Μαμά και γιος ανασύρθηκαν νεκροί από βυθισμένο αυτοκίνητο

Αύξηση 10% κατέγραψε η οικονομική αξία των εξαγωγών κρασιού 

Μια μητέρα εντοπίστηκε νεκρή μαζί με τον γιο 
της σε αυτοκίνητο βυθισμένο στο ποτάμι στο 
Smithtown, στη μεσοβόρεια ακτή της Nέας Νό-
τιας Ουαλίας.
Η αστυνομία πιστεύει ότι το αυτοκίνητο ταξί-
δευε στο Croads Esplanade στο Smithtown, 
βόρεια του Kempsey, όταν έχασε τον έλεγχο, 
βγήκε από τον δρόμο και βυθίστηκε στο νερό 
λίγο μετά τις 11 το πρωί την Τετάρτη. Τα δύο 
πτώματα, της μητέρας και του ενήλικου γιου, 
ανασύρθηκαν από το βυθισμένο όχημα την 
Τετάρτη το απόγευμα, μετά από μια επιχείρη-
ση διάσωσης στην οποία συμμετείχαν η αστυ-
νομία και οι υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης 

της ΝΝΟ. Κατά το 9News, η Marg Rodwell 
και ο γιος της Cameron κατοικούσαν λιγότερο 
από 100 μέτρα μακριά από το σημείο όπου το 
Mitsubishi τους βγήκε από τον δρόμο.

Το οικονομικό ύψος των εξαγωγών κρασιού από 
την Αυστραλία κατέγραψε αύξηση 10% στα 2,82 
δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (2 δισεκα-
τομμύρια δολάρια ΗΠΑ) το 2018, με την Κίνα να 
αποτελεί την μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τα 
κρασιά της Αυστραλίας. Η Wine Australia ανα-
κοίνωσε την πώληση 94 εκατομμυρίων εννιάλι-

τρων κασονιών κρασιού από την Αυστραλία σε 
ολόκληρο τον κόσμο το 2018, καταγράφοντας 
αύξηση 5% σε σύγκριση με το 2017. Το κόκκινο 
κρασί έχει την πρώτη θέση στις εξαγωγικές προ-
τιμήσεις και τώρα αντιστοιχεί σε ποσοστό 76% 
επί το συνόλου των εξαγωγών κρασιού από την 
Αυστραλία.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΡΚΑ

Πωλείται βάρκα 4,8 μέτρα, 
αλουμινίου με τρέιλερ, 

με μηχανή Johnson 40 ίππων
έχει άδεια, σε καλή κατάσταση.

Ο ιδιοκτήτης λόγω ηλικίας 
τη δίνει με όλον τον εξοπλισμό. 

Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει θα 
την πάρει. Τιμή $7.500 

(διαπραγματεύσιμη)

Τηλ. 0412 272 903
και ζητήστε τον Γιώργο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ελληνικό  Σουβλάκι – Restaurant

Πλήρης Εξοπλισμός 2 ετών καινούριος
Μεγάλη κουζίνα κατάλληλη για catering

Σάλα 40 ατόμων – 
Εξωτερικός Χώρος 40-50 ατόμων

Σε πολύ καλό σημείο στο κέντρο του Cairns
Πωλείται ή ενοικιάζεται σε πολύ καλή τιμή 

λόγω μετοίκισης.
Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε 0431 125 376

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Ζητείται ελληνόφωνος φροντιστής/τρια 
για κατ’ οίκον παροχή φροντίδας οικογένειας 

στην περιοχή Botany.
Στις υποχρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται 

το καθάρισμα και το μαγείρεμα.
Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης.

Υψηλό ωρομίσθιο, άριστες απολαβές
Τηλεφωνήστε: 02 9158 3880

Ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
infosydeast@homecareassistance.com
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Έλληνας αυστραλογεννημένος, που έχει ζήσει 

και στην Ελλάδα, με επιστημονική προϋπηρεσία 

και καλού χαρακτήρος, ζητεί γνωριμία με Ελληνίδα 

έως 55 ετών (ο ίδιος έχει περάσει τα 60) για σοβα-

ρή σχέση. Ενδιαφερόμενες πρέπει να είναι επίσης 

καλού χαρακτήρα και καλής διάθεσης, χωρίς σο-

βαρά οικογενενειακά βάρη. Τηλεφωνείστε στον κ. 

Τζωρτζ στον αριθμό 0416 381 294, 

για οτιδήποτε θέλετε να μάθετε.


